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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Những năm gần đây, nhờ chính sách đổi mới của Nhà nước, 

nền kinh tế nước ta đã phát triển nhanh, đời sống của đại bộ phận 

nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân 

cư, đặc biệt là dân cư ở những vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân 

tộc ít người… đang còn chịu cảnh đói nghèo; không đảm bảo được 

điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hoá giàu nghèo đã và đang 

là vấn đề xã hội được đặc biệt quan tâm của Đảng và Nhà nước trong 

chính sách dân tộc, dân số, quốc phòng và an ninh quốc gia. 

Mục tiêu của giảm nghèo được nước ta xem là yếu tố cơ bản 

để đảm bảo công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững và ngược lại 

chỉ có tăng trưởng cao, bền vững mới có sức mạnh vật chất để hỗ trợ 

và tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát nghèo. Hơn hết, giảm 

nghèo sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, 

bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là 

ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường 

khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, củng cố lòng 

tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng cao hình ảnh của Việt 

Nam đối với thế giới. Huyện Đức Cơ -  tỉnh Gia Lai là một trong ba 

huyện biên giới của tỉnh Gia Lai, tình trạng nghèo vẫn còn tồn tại ở 

diện rộng, đời sống của người dân rất khó khăn, trình độ dân trí còn 

thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu nặng nề. Tỷ lệ hộ nghèo ở Đức 

Cơ cao so với trung bình cả nước đang là một vấn đề bức xúc, cần 

được quan tâm giải quyết của nhân dân và Đảng bộ huyện. Vì vậy, 

việc nghiên cứu lý giải một cách có hệ thống, đánh giá đúng thực 

trạng về nghèo, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện có 
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hiệu quả giảm nghèo ở huyện Đức Cơ vừa có ý nghĩa lý luận cơ bản, 

vừa là vấn đề cấp thiết đối với thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Vì 

những vấn đề nêu trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp giảm 

nghèo tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Đề tài tìm hiểu thực trạng về nghèo và giảm nghèo của người 

dân tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Đồng thời nghiên cứu các chính 

sách về giảm nghèo của Nhà nước cũng như địa phương. Từ đó đưa 

ra những giải pháp nhằm thực hiện các chương trình dự án giảm 

nghèo tại địa bàn huyện; đồng thời giúp người nghèo thaost nghèo, tự 

vươn lên trong cuộc sống. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Khái quát hoá những vấn đề lý luận cơ bản về giảm nghèo từ 

các nghiên cứu và các các đề tài nghiên cứu về nghèo và giảm nghèo, 

từ đó hình thành khung cơ sở lý luận áp dụng thực tế cho công tác 

giảm nghèo huyện Đức Cơ.  

- Phân tích và đánh giá thực trạng giảm nghèo trên địa bàn 

huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai; chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến nghèo 

của các hộ nghèo ở huyện Đức Cơ và tình hình thực hiện các chính 

sách giảm nghèo trên địa bàn nghiên cứu. 

- Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp chủ yếu cho công tác 

giảm nghèo trên địa bàn huyện Đức Cơ.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

công tác giảm nghèo. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu về thực trạng 
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nghèo ở khía cạnh cơ bản là về thu nhập và thực trạng giảm nghèo 

của các hộ nghèo ở khía cạnh cơ bản là về các vấn đề an sinh xã hội. 

+Về không gian: Nghiên cứu được tiến hành trong phạm vi địa 

bàn huyện Đức Cơ- tỉnh Gia Lai. 

+ Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu những số liệu thứ 

cấp thời kỳ năm  2011-2015. Các giải pháp đề xuất cho giai đoạn 

năm 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp thu thập số liệu  

- Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp được thu thập và tổng hợp từ 2 

nguồn: 

+Từ các sách, công trình nghiên cứu, các báo cáo khoa học, đề 

tài nghiên cứu về đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông 

thôn và giảm nghèo. 

+ Từ các nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Gia Lai, Đại hội Đảng 

huyện Đức Cơ, các báo cáo tổng kết hằng năm của UBND huyện, báo 

cáo các phòng LĐTB&XH, Phòng Thống kê, Ban chỉ đạo Nông thôn 

mới, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững, Ban chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn 3… của huyện qua 5 

năm 2011-1015 và khảo sát số liệu sơ bộ đến tháng 10 năm 2016. 

b. Phương pháp xử lý số liệu thống kê 

Việc xây dựng hệ thống bảng biểu, hệ thống chỉ tiêu, các phép 

toán số liệu được thực hiện trên phần mềm tin học Excel làm cơ sở 

cho những kết luận phục vụ mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 

c. Phương pháp phân tích 

- Luận văn sử dụng các phương pháp: thống kê mô tả để mô tả 

thực trạng, thống kê so sánh để và phân tích số bình quân để  phân 

tích thực trạng nghèo và các giải pháp giảm nghèo ở huyện, khả năng 
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thoát nghèo giữa các hộ trong tương lai. 

- Trên cơ sở vào thực trạng nghèo và thực trạng công tác giảm 

nghèo của huyện để đưa ra những định hướng cũng như các giải pháp 

giảm nghèo cho huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và 

phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm có 03 chương như sau:  

Chương 1: Cơ sở lý luận về giảm nghèo. 

Chương 2: Thực trạng công tác giảm nghèo tại huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai. 

Chương 3: Giải pháp giảm nghèo tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢM NGHÈO 

 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHÈO 

1.1.1. Khái niệm về nghèo 

a. Khái niệm nghèo 

- Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư chỉ có những điều 

kiện thoả mãn những nhu cầu tối thiểu và cơ bản nhất trong cuộc 

sống và có mức sống thấp hơn mức sống của cộng đồng xét trên mọi 

phương diện. Một cách hiểu khác: Nghèo là một bộ phận dân cư có 

mức sống dưới ngưỡng quy định của sự nghèo. Nhưng ngưỡng nghèo 

còn phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của từng địa phương, từng thời kỳ 

cụ thể hay từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội cụ thể của từng địa 

phương hay từng vùng. 

b. Khái niệm nghèo đa chiều 

Nghèo là một hiện tượng đa chiều, tình trạng nghèo cần được 

nhìn nhận là sự thiếu hụt, không được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản 

của con người. 

Vì vậy, nghèo đa chiều có thể được hiểu là tình trạng con 

người không được đáp ứng ở mức tối thiểu một số nhu cầu cơ bản 

trong cuộc sống. 

1.1.2. Tiêu chí đánh giá nghèo 

 Chuẩn nghèo cũ áp dụng theo Quyết định Số: 09/2011/QĐ-

TTg ngày ngày 30 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành chuẩn nghèo 

áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015.   

Chuẩn nghèo mới được áp dụng từ 05 tháng 01 năm 2016 theo 

Quyết định Số: 59/2015/QĐ-TTg ngày ngày 19 tháng 11 năm 2015 

về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 
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đoạn 2016 – 2020. 

1.1.3. Các nguyên nhân dẫn đến nghèo 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo trên thế 

giới. Tuy nhiên, trên thực tế không có một nguyên nhân biệt lập, 

riêng rẽ dẫn tới đói nghèo nhất là đói nghèo trên diện rộng, có tính 

chất xã hội. Nó cũng không phải là nguyên nhân thuần tuý về mặt 

kinh tế hoặc do tác động của thiên tai. Nguyên nhân của tình trạng 

đói nghèo là có sự đan xen giữa tự nhiên lẫn kinh tế -xã hội.  

1.1.4. Khái niệm giảm nghèo 

Giảm nghèo là tổng thể tất các biện pháp chính sách của nhà 

nước và xã hội hay của chính những đối tượng thuộc diện nghèo, 

nhằm tạo điều kiện để họ có thể tăng thu nhập, thoát khỏi tình trạng 

thu nhập thấp, không được đáp ứng những nhu cầu tối thiểu trên cơ 

sở chuẩn nghèo được quy định theo từng địa phương, khu vực, quốc 

gia. Giảm nghèo ở đây không chỉ đơn thuần là giảm nghèo về mặt 

thu nhập cho người dân mà còn giảm nghèo về các vấn đề như: nhà 

ở, nước sạch, y tế, giáo dục, tiếp cận dịch vụ xã hội.  

1.1.5. Vai trò của công tác giảm nghèo đối với phát triển KT- XH 

Giảm nghèo có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội của mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong 

nền kinh tế nước ta hiện nay, kinh tế hộ gia đình là một thành phần 

kinh tế quan trọng, có nhiều đóng góp vào nền kinh tế quốc dân. Do 

vậy, việc tồn tại một tỷ lệ không nhỏ các hộ gia đình thuộc diện hộ 

nghèo đang sống trong cảnh nghèo khổ là một thực tế nhức nhối. Nó 

gây ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước và 

các vấn đề xã hội khác. 

Giảm nghèo cũng là một bộ phận quan trọng của phát triển KT – 

XH, trong đó chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo luôn là chỉ tiêu quan trọng 
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để đánh giá sự phát triển KT – XH. Nếu một quốc gia không giải quyết 

được vấn đề giảm nghèo thì quốc gia đó luôn ẩn chứa nguy cơ phát 

triển không bền vững, bất ổn về chính trị và xã hội ngày càng cao. 

Ở Việt Nam, do xuất phát điểm của nền kinh tế, cùng trình độ 

tổ chức, quản lý xã hội của đất nước khi bước vào giai đoạn quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội còn thấp, nên vấn đề bảo đảm an sinh xã hội 

trong đó có xóa đói, giảm nghèo, giảm nghèo bền vững đã được 

Đảng, Nhà nước xác định là mục tiêu, biện pháp cần tiến hành kiên 

trì, bền bỉ trong một thời gian dài. Vai trò của giảm nghèo đối với 

phát triển KT – XH ở nước ta thể hiện cụ thể như sau: 

- Giảm nghèo góp phần ổn định chính trị, xã hội. Bởi vì, bộ 

phận dân cư nghèo là những người có điều kiện tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản thấp; hiểu biết và nhận thức còn hạn chế. Do đó, giảm 

nghèo giúp người nghèo nâng cao nhận thức, trình độ dân trí, tiệp cận 

các dịch vụ thiết yếu của xã hội tốt hơn, hòa nhập với cộng động từ 

đó yên tâm lao động sản xuất, tránh được sự lợi dụng kích động của 

phần tử xấu gây mất ổn định chính trị xã hội 

- Giảm nghèo giúp dân cư nghèo nhận thức được việc phát 

triển KT – XH là mục tiêu phấn đấu của toàn xã hội, người nghèo 

cũng phải có trách nhiệm theo khả năng của mình. Giảm nghèo bằng 

cách giáo dục đào tạo, tuyên truyền để người nghèo có kiến thức làm 

ăn, có ý thức vươn lên làm giàu để thoát nghèo, không còn trông chờ 

ỷ lại vào nhà nước là hết sức quan trọng. Nghĩa là, giáo dục người 

nghèo chủ động, tích cực phấn đấu vươn lên với trách nhiệm của 

công dân và vì mục tiêu phát triển của chính bản thân và cho xã hội. 

- Trình độ văn hóa và chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện 

quan trọng quyết định đến quá trình phát triển KT – XH. Đối với Việt 

Nam, người nghèo chủ yếu tập trung trong khu vực nông nghiệp, 
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miền núi; đây là nguồn lao động dồi dào nhưng có trình độ tay nghề 

thấp, năng lực còn hạn chế không đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của 

CNH – HĐH của yêu cầu phát triển KT – XH nhanh và bền vững. Vì 

vậy, giảm nghèo có vai trò đào tạo người nghèo thành đội ngũ lao 

động có tay nghề, có kỹ năng lao động, tiếp cận được khoa học kỹ 

thuật để phát huy nội lực sẵn có từ đó bổ sung lực lượng sản xuất cho 

quá trình phát triển KT – XH.  

Như vậy, giảm nghèo vừa nâng cao chất lượng nguồn lực cho 

sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc; vừa góp phần giữ 

vững ổn định chính trị xã hội; giảm bớt chênh lệch thu nhập giữa các 

nhóm dân cư; vừa thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của xã hội xã hội chủ 

nghĩa mà chúng ta đang hướng tới, dù mới chỉ ở thời kỳ quá độ đầy 

khó khăn và thách thức. 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ GIẢM NGHÈO 

1.2.1. Đào tạo nghề, nâng cao năng lực và giải quyết việc làm 

Để phát huy hiệu quả đầu tư cho công tác dạy nghề, nâng cao 

năng lực cho người nghèo; vấn đề quan trọng chính là định hướng và 

gắn việc đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội cũng như 

thực hiện tốt công tác giới thiệu, giải quyết việc làm sau đào tạo. 

Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm song song với đào tạo 

nghề giúp cho công tác đào tạo nghề trở nên hiệu quả đồng thời sẽ  

tạo động lực cơ bản cho người lao động, đặc biệt là lao động nông 

thôn có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần 

giảm nghèo bền vững ở địa phương. 

Các tiêu chí đánh giá: 

- Số người nghèo được đào tạo nghề hàng năm. 

- Số người nghèo được giải quyết việc làm hàng năm. 

- Thay đổi thu nhập của người được đào tạo (giải quyết việc làm)… 
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1.2.2. Hỗ trợ tín dụng cho phát triển sản xuất 

Ở nước ta, chính sách tín dụng  là công cụ điều tiết của Nhà 

nước nhằm kích thích nền kinh tế cũng như thúc đẩy, hỗ trợ sự phát 

triển của một nhóm đối tượng được chính sách hướng tới. Muốn 

giảm nghèo bền vững cần triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ tín 

dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay để 

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Tín dụng 

đối với người nghèo là những khoản tín dụng chỉ dành riêng cho 

những người nghèo, có sức lao động, nhưng thiếu vốn để phát triển 

sản xuất trong một thời gian nhất định phải hoàn trả số tiền gốc và 

lãi; tuỳ theo từng nguồn có thể hưởng theo lãi suất ưu đãi khác nhau 

nhằm giúp người nghèo mau chóng vượt qua nghèo đói vươn lên hoà 

nhập cùng cộng đồng.  

Các tiêu chí đánh giá: 

- Số lượng và chất lượng vốn hỗ trợ cho vay lãi suất thấp cho 

hộ nghèo. 

- Số lượng vốn hỗ trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính 

phủ, vốn ODA hỗ trợ cho hộ nghèo. 

1.2.3. Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại sinh hoạt và 

hoạt động sản xuất, nâng cao mức sống và giảm nghèo bền vững là 

phải đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.  

Các tiêu chí đánh giá: 

- Số lượng km đường liên thôn, liên xã đã bê tông hóa 

- Số km kênh mương công trình thủy lợi phục vụ cho nông nghiệp. 

- Số HTX phục vụ nông nghiệp. 

1.2.4. Hỗ trợ hộ nghèo 

Bên cạnh việc đào tạo nghề, nâng cao năng lực, giải quyết việc 
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làm; hỗ trợ tín dụng cho phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng 

phục vụ nông nghiệp nông thôn, công tác giảm nghèo còn rất quan 

tâm đến các vấn đề: nhà ở, nước sạch, y tế, giáo dục, tiếp cận các 

dịch vụ xã hội. 

Các tiêu chí đánh giá: 

-Y tế 

+ Số hộ nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế. 

+ Số lượng người nghèo có Bảo hiểm y tế. 

- Nhà ở 

+ Chất lượng nhà ở. Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên 

cố hoặc nhà đơn sơ (Nhà ở chia thành 4 cấp độ: nhà kiên cố, bán kiên 

cố, nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ) 

+  Diện tích nhà ở bình quân đầu người. Diện tích nhà ở bình 

quân đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 8m2. 

- Điều kiện sống 

+ Nguồn nước sinh hoạt. Số lượng công trình nước tự chảy 

+Số lượng hố xí trên địa bàn các xã 

-Tiếp cận thông tin 

+ Sử dụng dịch vụ viễn thông. Số lượng hộ gia đình không có 

thành viên nàosử dụng thuê bao điện thoại và internet  

+ Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Số lượng hộ gia đình có 

tài sản trong số các tài sản: Ti vi, radio, máy tính. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 

1.3.1. Các nhân tố khách quan 

1.3.2. Các nhân tố chủ quan 

1.4. KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 

1.4.1. Kinh nghiệm giảm nghèo tỉnh Nghệ An 

1.4.2. Kinh nghiệm giảm nghèo của tỉnh Hải Dương 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO  

TẠI HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI 

 

2.1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ 

HỘI VÀ THỰC TRẠNG NGHÈO CỦA HUYỆN ĐỨC CƠ, 

TỈNH GIA LAI 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

2.1.3. Thực trạng nghèo tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

Là huyện có 35 km đường biên với nước bạn Cam Pu Chia, 

được tiếp giáp bởi 3 xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnon và cũng là huyện 

vùng sâu còn nhiều khó khăn: thu nhập của hầu hết các hộ gia đình 

còn thấp, trình độ dân trí hạn chế, tình hình an ninh chính trị còn tiềm 

ẩn những yếu tố phức tạp… 

Thực trạng nghèo của huyện được thể hiện tại Bảng 2.1 như sau: 

Bảng 2.1. Tỷ lệ hộ nghèo huyện Đức Cơ giai đoạn 2011 đến 2015 và 

sơ bộ năm 2016 (theo chuẩn nghèo cũ) 

Năm 
Số hộ nghèo 

(hộ) 

Tỷ lệ hộ 

nghèo (%)  

Trong đó 

Thành 

thị (%) 

Nông 

thôn (%) 

2011 6.319 25,79 0,23 25,56 

2012 4.974 20,3 0,35 19,95 

2013 4.298 17,54 0,41 17,13 

2014 3.903 15,93 1,67 14,26 

2015 3.325 13,57 1,49 12,08 

2016 2.986 12,19 1,07 12,12 

(Nguồn: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đức Cơ năm 2016) 
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Xem xét số liệu Bảng 2.1 có thể thấy tỷ lệ hộ nghèo huyện 

Đức Cơ giảm đi nhanh chóng trong giai đoạn những năm vừa qua. 

Tuy nhiên, số hộ nghèo còn cao. Cụ thể: số hộ nghèo năm 2011 là 

6.319 hộ chiếm 25,79% tổng dân số huyện; năm 2012 là 4.974 hộ 

chiếm 20,3% ; số hộ nghèo năm 2013 là 4.298 hộ chiếm 17,54%; 

trong giai đoạn này, số hộ nghèo giảm đi nhanh chóng đạt khoảng 

5%/năm; bước qua giai đoạn 2014 – 2016, số hộ nghèo gia số hộ 

nghèo năm 2014 là 3.903 hộ chiếm 15,93% tổng dân số huyện; năm 

2015 là 3.325 hộ chiếm 15,57% ; số hộ nghèo năm 2011 là 2.986 hộ 

chiếm 12,19% tổng dân số huyện. Nguyên nhân giai đoạn sau có tốc 

độ hộ nghèo giảm chậm so với giai đoạn trước  do giai đoạn năm 

2009 – 2012 là giai đoạn bùng phát trồng cây cao su, ngành cao su 

từng chứng kiến thời hoàng kim trong giai đoạn khi giá xuất khẩu đã 

liên tục đạt đỉnh, do đó, kéo theo thu nhập của người lao động trên 

địa bàn huyện tăng đột biến, nguyên nhân cụ thể sẽ được giả thích rõ 

hơn trong phần kết quả giảm nghèo của huyện. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN 

ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI 

2.2.1. Thực trạng đào tạo nghề, nâng cao năng lực và giải 

quyết việc làm 

Trong những năm gần đây, công tác đào tạo nghề nói chung, 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng được cấp ủy Đảng, 

chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo; nhiều chính sách về đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm được ban hành và triển khai thực hiện 

như: Chính sách dạy nghề cho thanh niên, chính sách dạy nghề cho 

người nghèo, người tàn tật, dạy nghề cho phụ nữ, chính sách cho vay 

vốn với lãi suất ưu đãi để giải quyết việc làm… Công tác xuất khẩu 

lao động thời gian qua đã được chú trọng, góp phần nâng cao thu 
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nhập và ổn định đời sống cho người lao động. Xác định giải quyết 

việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 

giảm nghèo, thúc đẩy phát triển KT-XH. Công tác dạy nghề cho 

người nghèo trên địa bàn huyện được quan tâm; các cấp, ngành đã 

thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ học nghề cho người 

nghèo, cơ bản đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của người 

nghèo, các trung tâm đào tạo nghề được xây dựng đã tạo điều kiện 

thuận lợi về quản lý cũng như cơ sở vật chất cho việc đào tạo nghề 

cho người nghèo. Theo đó, công tác dạy nghề cho người nghèo, gắn 

với giải quyết việc làm là một trong những giải pháp giải quyết một 

số khó khăn cho người nghèo như thu nhập thấp, thiếu đất sản xuất, 

chuyển đổi ngành nghề phù hợp...  Qua Bảng 2.3 có thể thấy công tác 

đào tạo nghề cho hộ nghèo tại huyện Đức Cơ đã có những kết quả 

nhất định. 

2.2.2. Thực trạng hỗ trợ tín dụng cho phát triển sản xuất 

Hỗ trợ tín dụng cho phát triển sản xuất trong công tác giảm 

nghèo thực chất là hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; vì sản xuất nông 

nghiệp để thoát nghèo không cần nhu cầu vốn quá lớn, chu kỳ sản 

xuất ngắn giúp quay vòng vốn nhanh. Thực tế cho thấy, tiềm năng và 

vai trò của nông nghiệp là rất to lớn, cả hiện tại và tương lai, đặc biệt 

với công tác giảm nghèo.  

2.2.3. Thực trạng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ nông 

nghiệp nông thôn 

Trong những năm gần đây, kết hợp nhiều nguồn vốn tài trợ của 

các tổ chức phi chính phủ cũng như vốn ngân sách nhà nước, huyện 

Đức Cơ đã đẩy mạnh đầu tư cơ sơ hạ tầng phục vụ nông thôn một 

cách mạnh mẽ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xóa đói giảm nghèo, 
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tạo cơ sở vững chắc cho chiến lược xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện; Đồng thời, góp phần tạo mối liên kết vùng, thúc đẩy phát 

triển kinh tế các huyện phía Tây Nam Gia Lai, cùng với An Khê và 

Ayun Pa tạo thành ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đến năm 

2016, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều được nhựa hóa 

đường giao thông đến trung tâm, các trung tâm xã và cụm xã của 

huyện được đầu tư xây dựng khang trang; 100% số xã và 93/93 thôn, 

làng, tổ dân phố đã có điện, hơn 98% số hộ sử dụng điện; 86% hộ 

dân được dùng nước hợp vệ sinh. 

- Về hệ thống giao thông: 

- Hệ thống thủy lợi   

- Hệ thống điện 

- Hệ thống hợp tác xã nông nghiệp phục vụ sản xuất trên địa 

bàn huyện 

2.2.4. Thực trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo 

Đảng và Nhà nước luôn coi xóa đói giảm nghèo là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm trong mọi thời kỳ, nhất là với người nghèo 

ở những vùng nghèo nhất, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

Nhà nước đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện giảm nghèo. 

Trong đó, có nhiều chính sách hỗ trợ gián tiếp và trực tiếp đã có tác 

động tích cực đối với hộ nghèo và cận nghèo, góp phần nâng cao 

năng lực sản xuất và nguồn vốn nhân lực của hộ nghèo. Bên cạnh các 

chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề, tín dụng, đầu tư cơ sở hạ tầng thì 

chính sách hỗ trợ hộ nghèo về mặt an sinh cũng vô cùng cấp thiết. 

Người nghèo khi được hỗ trợ về mặt an sinh xã hội, được chăm lo 

cuộc sống đầy đủ, an tâm về cuộc sống từ đó lao động sản xuất tích 

cực, cố gắng vươn lên thoát nghèo. Hơn nữa, bảo đảm an sinh xã hội 

là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất 
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nước, là chính sách cơ bản để giảm nghèo, bảo đảm đời sống của 

nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần 

giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, củng cố 

và tăng cường quốc phòng, an ninh. 

Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội gồm có: 

- Hỗ trợ về y tế 

- Hỗ trợ về nhà ở 

- Hỗ trợ về điều kiện sống 

- Hỗ trợ về thông tin 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI 

HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI 

2.3.1. Kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo 

Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBNĐ huyện đã 

quan tâm và chỉ đạo sát thực tế; Các cấp, ngành đã phối hợp chặt chẽ, 

đồng bộ, kịp thời, năng động, sáng tạo có tinh thần trách nhiệm cao 

trong triển khai tổ chức thực hiện; Các chủ trương, chính sách về 

phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo đã thực sự đi vào 

cuộc sống của người dân và được nhân dân phấn khởi đón nhận và 

tham gia ủng hộ. Vì vậy, công tác giảm nghèo tại huyện Đức Cơ đã 

có một số kết quả đạt được nhất định. 

- Nhận thức trong nhân dân, người nghèo và đồng bào dân tộc 

thiểu số tiếp tục có chuyển biến mạnh dẫn đến chuyển đổi hành vi để 

tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo và phấn đấu vươn lên làm giàu.  

- Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ 

và phù hợp đã có tác động hỗ trợ mạnh mẽ giúp nhiều hộ nghèo 

nhanh chóng thoát nghèo. 

- Kết quả tỷ lệ giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra, theo kết quả 

điều tra sơ bộ hộ nghèo tháng 10 năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo còn lại 
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khoảng 12,19% (mục tiêu Đề án đến năm 2016 giảm còn 12,85%).  

Bảng 2.15. Kết quả giảm nghèo huyện Đức Cơ giai đoạn 2011 -  

2015 và sơ bộ năm 2016 (theo tiêu chí cũ) 

Năm 
Tổng số hộ 

nghèo 

Số hộ thoát 

nghèo (hộ) 

Tỷ lệ số hộ 

thoát nghèo (%) 

2011 6.319 1708 - 

2012 4.974 1345 21,3 

2013 4.298 676 13,6 

2014 3.903 395 9,2 

2015 3.325 578 14,8 

2016 (Sơ bộ) 2.986 339 10,2 

(Nguồn: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đức Cơ năm 2016) 

2.3.2. Hạn chế trong công tác giảm nghèo 

- Kết quả xoá đói giảm nghèo chưa thực sự bền vững, các hộ 

nghèo chủ yếu là thuần nông, dân tộc thiểu số, vùng kho khăn; yếu tố 

ảnh hưởng do thiên tai khó lường dẫn đến tỷ lệ phát sinh nghèo và tái 

nghèo giảm chậm. 

Bảng 2.16. Số hộ nghèo tái nghèo huyện Đức Cơ giai đoạn 2011 -  

2015 (theo tiêu chí cũ) 

Năm 
Số hộ thoát 

nghèo (hộ) 

Tỷ lệ hộ tái nghèo 

 (%)  

Số hộ tái nghèo 

(hộ) 

2011 1708 14,52 248 

2012 1345 13,68 184 

2013 676 13,22 89 

2014 395 14,55 57 

2015 578 12,17 69 

(Nguồn: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đức Cơ năm 2015) 

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế trong công tác giảm nghèo  
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN ĐỨC CƠ, 

TỈNH GIA LAI 

 

3.1. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM 

NGHÈO TẠI HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI  

3.1.1. Mục tiêu giảm nghèo của huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

* Mục tiêu chung 

Cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo (gọi chung là đối tượng nghèo), ưu tiên các đối 

tượng nghèo thuộc vùng khó khăn, đối tượng nghèo là đồng bào dân 

tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm 

nghèo ở vùng khó khăn; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về 

mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và 

các nhóm dân cư; tạo cơ hội để đối tượng nghèo ổn định và đa dạng 

hóa việc làm, tăng thu nhập; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch 

vụ xã hội cơ bản cho đối tượng nghèo. 

Thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mở 

rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp của xã hội. Là một 

trong những địa phương đi đầu trong công tác giảm nghèo bền vững 

của tỉnh Gia Lai. 

* Mục tiêu cụ thể 

- Huy động các nguồn lực trợ giúp cho hộ nghèo, hộ thuộc 

diện không thể thoát nghèo (gồm những hộ cao tuổi, mất sức lao 

động, khuyết tật, ốm đau bệnh tật, không có sức lao động); phấn đấu 

đến năm 2020 huyện cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo 

Quốc gia. 

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo 
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để cải thiện điều kiện sống của đối tượng nghèo; tạo điều kiện để đối 

tượng nghèo được tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ 

xã hội cơ bản. 

- Thông qua các chiến lược, chương trình, kinh tế xã hội, đảm 

bảo hợp lý về chênh lệch giàu nghèo giữa các khu vực thành thị và 

nông thôn, khuyến khích tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo. 

* Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2020 

- Duy trì 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo 

và hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 

- Phấn đấu 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo được 

thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách theo quy định, tiếp cận 

được các dịch vụ xã hội cơ bản; 

- Thực hiện nâng chuẩn nghèo của huyện cao hơn chuẩn nghèo 

của Trung ương quy định 20%; 

- Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện bình quân mỗi năm giảm 2,7% ; 

thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng trên 4 lần so với năm 2015; 

huyện cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia ; 

- Huyện cơ bản không còn hộ nghèo ở nhà khung gỗ lâu bền ; 

- Thu nhập của những hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo 

của các chương trình dự án tăng 15 đến 20%/năm; bình quân mỗi 

năm có 10% số hộ tham gia mô hình thoát nghèo;  

- Duy trì 100% cán bộ, công chức cấp xã, trưởng thôn, bản, 

cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tập huấn về kiến thức, 

kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, 

dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; phát 

triển cộng đồng. 

- Bố trí một cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo cho 

những xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 10% trở lên. 
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3.1.2. Quan điểm và định hướng giảm nghèo của huyện 

Đức Cơ 

* Quan điểm chỉ đạo 

* Định hướng phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN ĐỨC 

CƠ, TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

3.2.1. Giải pháp về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

Để phát huy những thành quả đã đạt được và thực hiện các chỉ 

tiêu chủ yếu như giải quyết việc làm, đào tạo nghề, góp phần quan 

trọng vào việc thực hiện các mục tiêu cua công tác giảm nghèo. 

Huyện Đức Cơ cần thực hiện 04 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020: 

a. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng 

trong cán bộ và nhân dân, nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành về vai trò của đào tạo nghề đối với việc nâng cao nguồn 

nhân lực, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn  

b. Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề  

c. Nâng cao chất lượng các lớp đào tạo nghề  

d. Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề  

3.2.2. Tăng cường hỗ trợ tín dụng cho phát triển sản xuất 

Về tổng thể, tín dụng cho sản xuất nông nghiệp vẫn đối diện 

những khó khăn, như lãi vay còn cao, điều kiện tiếp cận khoản vay 

ngặt nghèo. Thực tế cho thấy, các tố chức tín dụng huy động vốn tại 

địa bàn nông thôn chỉ đạt 60-70% nhu cầu nguồn lực dành cho nông 

nghiệp, nông thôn; còn muốn cho vay thêm phải sử dụng nguồn lực 

khác. Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt để dành 

nguồn vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn. Các ngân hàng thì 

thanh khoản khá dồi dào, nhưng khó cho vay vì mắc cơ chế, doanh 
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nghiệp và hộ vay bị kẹt tài sản bảo đảm ở ngân hàng do chưa tất 

toán nợ...  

3.2.3. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nông 

nghiệp nông thôn 

UBND huyện trong những năm qua đã tăng cường cơ sở hạ 

tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh ở các xã nghèo, thực 

hiện đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 

27/12/2008 của Chính phủ đề ra đến năm 2020, tăng cường năng lực 

cho người dân và cộng đồng để phát huy hiệu quả các công trình cơ 

sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, từng bước phát huy lợi thế về địa lý, 

khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

a. Đối với đường giao thông 

Phát triển mạng lưới đường bộ trên địa bàn huyện Đức Cơ gồm 

02 tuyến đường Quốc lộ, 01 tuyến tỉnh lộ, 12 tuyến huyện lộ, 41 

tuyến đường xã tạo thành hệ thống đường xương cá từng bước đồng 

bộ. Định hướng tập trung ưu tiên các tuyến đường có lưu lượng hàng 

hóa lớn, các tuyến kết nối với các trung tâm động lực phát trển các 

khu vực vùng sâu, vùng xa để tạo thành mạng lưới đường có tính liên 

hoàn phục vụ thuận tiện các hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện. 

b. Đối với thủy lợi 

Phát triển thủy lợi theo hướng khai thác, sử dụng tổng hợp. Coi 

trọng phát triển thuỷ lợi phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu sản xuất 

nông lâm nghiệp, đa dạng hóa cây trồng, đồng thời phải giải quyết 

nguồn nước cho sinh hoạt, công nghiệp, thủy sản, dịch vụ du lịch, 

duy trì và cải thiện môi trường sinh thái, phát triển thủy điện.  

c. Đối với nước sinh hoạt 

Cung cấp nước sạch cần phải đáp ứng đủ cả về số lượng và 

chất lượng cho nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất ngày càng tăng 
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của nhân dân trong huyện. Chú trọng xây dựng hệ thống cấp nước đô 

thị, đồng thời quan tâm phát triển cấp nước cho khu vực nông thôn, 

các khu công nghiệp, khu du lịch. 

d. Đối với HTX nông nghiệp 

HTX nông nghiệp là tổ chức có vai trò làm cầu nối giữa chính 

quyền địa phương với người dân, góp phần giải quyết các mối quan 

hệ trong sản xuất, lao động giữa HTX với các cơ quan nhà nước, các 

tổ chức KT - XH khác có liên quan đến đời sống người lao động. 

Tiếp nhận và chuyển giao các chương trình mục tiêu quốc gia; ứng 

dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật giúp nông dân sản xuất với năng 

suất, chất lượng cao hơn và đời sống người dân được cải thiện. 

3.2.4. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo 

Trong giai đoạn năm 2016 – năm 2020, thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND huyện đã tiến hành rà 

soát, bổ sung chương trình giảm nghèo của các xã, thị trấn trong 

huyện. Tăng cường biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội, ổn định đời sống 

nhân dân, tiếp tục thực hiện và triển khai đồng bộ nhóm giải pháp đảm 

bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 30/2008/NQ của Chính phủ.  

Các chính sách cụ hỗ trợ thể như sau: 

a. Trợ cấp đối với những hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo 

b. Hỗ trợ tạo điều kiện phát triển sản xuất khuyến khích các 

hộ vươn lên thoát nghèo 

c. Biểu dương khuyến khích các hộ vươn lên thoát nghèo 

d. Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo 

e. Hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại khi đi chữa bệnh 

f. Hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe 

h. Hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

i. Hỗ trợ nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện 
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các chương trình, dự án giảm nghèo 

k. Tiếp tục thực hiện các chính sách khác 

- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định số 2409/QĐ-

TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo. 

- Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở 

vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 

07/8/2009; 

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ trợ cấp khó khăn, trợ cấp đột xuất 

(do thiên tai, hỏa hoạn và rủi ro bất khả kháng gây ra) và một số 

chính sách có liên quan đến giảm nghèo. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với cấp tỉnh 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác 

giảm nghèo; xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn về thiết 

lập, cập nhật, khai thác thông tin theo dõi, giám sát giảm nghèo cho 

cán bộ quản lý các cấp; in phôi giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo cấp cho các địa phương; 

- Tổ chức theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo, các mô hình, dự án, chính sách giảm nghèo và đối tượng 

thụ hưởng chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh;  

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo cho cán bộ làm công tác giảm nghèo của cấp huyện và cấp xã; 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo; thiết 

lập cơ sở dữ liệu quản lý theo dõi hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

3.3.2. Đối với cấp huyện 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá các nội dung hoạt động và các chỉ 
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tiêu giảm nghèo hằng năm, kiểm tra, đánh giá các dự án chính sách, mức 

độ tiếp cận của đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn; 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ cấp xã, thôn, 

bản và đội ngũ cộng tác viên về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; tổ chức rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, 

phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; 

- Tổng hợp đánh giá các nguyên nhân nghèo của hộ nghèo; cập 

nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ 

nghèo; tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo sơ, tổng kết về công tác 

giảm nghèo trên địa bàn cấp huyện. 

3.3.3. Đối với cấp xã 

- Triển khai tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ 

cuối năm trên địa bàn; công nhận danh sách hộ nghèo cấp xã; lập sổ 

bộ theo dõi hộ nghèo tại địa phương; cấp giấy chứng nhận cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện giảm nghèo 

trên địa bàn cấp xã. 

- Quan tâm đào tạo và cử cán bộ tham gia các lớp tuập huấn về 

nghiệp vụ giảm nghèo do các cấp tổ chức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






